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Lundar i Vamblingbo, förslag till naturreservat 
Ert Dnr 511-1529-11 
 

Naturskyddsförening Gotland lämnar härmed följande synpunkter över rubricerade förslag: 

Vi är mycket glada över att det berörda området blir naturreservat. Vi har ju tidigare 
uppmärksammat områdets mycket höga naturvärden och bland annat krävt interimistiskt 
naturreservatsförordnande när exploatering hotade. 

Avgränsningen i öster är föreslagen cirka 120 meter från vägen ner till havet. Vi anser att gränsen 
ska gå längs vägen, eftersom det exkluderade området längs vägen är lika värdefullt som resten av 
området. För att öka förutsättningarna för god bevarandestatus för hotade arter inom området är det 
bättre ju större området kan göras.  

Vi håller med om att området inte ska betas. Även om det kanske tidigare förekommit visst bete i 
området, så är det länge sedan. Dessutom är växtligheten väldigt mager så det finns just inget att 
beta. 

När det gäller skogsskötsel ska en målbild finnas där de stora solitära tallarna blir solbelysta och 
där tillräckligt stora sammanhängande markområden hålls fria från träd och buskar så att marken 
blir väl solexponerad. Mängden grov död ved måste successivt tillåtas öka. Klintkanterna ska vara 
väl synliga. Detta kräver genomtänkta röjningsinsatser där det fram för allt röjs i bestånden av 
enbuskar och ungtallar, kanske med intervall om vart tjugonde år. Det bör prövas att rycka upp 
ungtallen med rötterna. Vi tror att marken då blir lagom omrörd för att gynna marklevande 
insekter. Vi anser inte att området är lämpligt för bränning. 

När det gäller föreskrifter som begränsar vad allmänheten ska rätta sig efter, vill vi komplettera 
med att även cykling ska vara förbjuden. Det är populärt bland främst ungdomar med 
terrängcykling, och det förekommer att man gör tävlingsbanor i naturen för mountain bikes.  

Man kan lägga till Körkmacken nr 2, 1992 och nr 7, 1993 (Gotlands Entomologiska Föreningens 
medlemsskrift) i referenslistan, eftersom de behandlar förekomsten av läppstekeln i området.  
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